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DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS / INFORMACIJA APIE PASLAUGAS  

 

1. Paraiškų teikimas ir registracija 

• Dalyviai registruojasi internete adresu www.litexpo.lt  iki 2021 m. kovo 2 d. 
• Parodos STUDIJOS aplinka virtualioje platformoje - EventsWallet (visa detali informacija dalyviui 

suteikiama po registracijos patvirtinimo). 
• Kiekvieną paraišką patikrina parodos organizatorius. Dalyvis laikomas sudaręs sutartį su parodos 

organizatoriumi, kai paraiška yra patvirtinama ir priimama bei sumokamas dalyvio mokestis pagal 
pasirinktą paslaugų paketą. 

• Dalyvavimo sąlygose pateikiama apibendrinta informacija apie dalyvavimo parodoje tvarką ir sąlygas. 
Pagrindines Dalyvio teises ir pareigas, be šių Dalyvavimo sąlygų, nustato kiekvieno Dalyvio 
užpildyta, atsiųsta ir LITEXPO akceptuota paraiška-sutartis, Dalyvavimo parodose ir mugėse 
reglamentas, kiti LITEXPO vidaus norminiai teisės aktai. Toliau visi šie teisės aktai kartu vadinami 
Dalyvavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekvienas Dalyvis privalo susipažinti su šiais teisės 
aktais.  

2. Pagrindinės paslaugos ir kainos 

Parodos organizatorius, virtualioje platformoje, priskiria Dalyviui virtualų stendą tematinėje salėje, 
visam parodos laikui bei teikia šias paslaugas: 

• Virtualios parodos organizavimas ir koordinavimas; 
• Virtualių renginių programos sudarymas ir koordinavimas; 
• Virtualios parodos reklaminė ir komunikacijos kampanija; 
• Tikslinių lankytojų pritraukimas; 
• Kvietimų oficialiems asmenims ir specialistams išsiuntimas; 
• Paslaugų teikimas virtualioje parodos platformoje. 
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Norint dalyvauti virtualioje parodoje, privaloma pasirinkti norimą paslaugų paketą ir sumokėti dalyvio 
mokestį pagal pasirinktą paslaugų paketą. Siūlomi šie paslaugų paketai:  

Bazinis paketas – 450 EUR + 21% PVM 

Į kainą įskaičiuota: 

• Parodos STUDIJOS aplinka virtualioje EventsWallet platformoje; 
• Mokymai ir gairės, kaip naudotis numatyta platforma ir sėkmingai pasiruošti parodai;  
• Techninės pagalbos paslaugos parodos metu; 
• Daugiafunkcinis virtualus dalyvio stendas: 

o Tiesioginė transliacija iš dalyvio stendo, 
o Galimybė susikelti į stendą nuotraukas, video medžiagą, dokumentus ir kt., 
o Galimybė publikuoti produktus, 
o Galimybė diskutuoti su lankytojais, rašyti komentarus, privačias žinutes, užduoti klausimus ir 

susiplanuoti privačius susitikimus, 
o Galimybė užmegzti verslo kontaktus; 

• Dalyvio logotipas - kortelė bendrame plane/žemėlapyje (kortelės dydis 400x285); 
• Neribotas paskyrų skaičius Dalyvio atstovams, kurie reprezentuos įmonę/organizaciją (kiekvienas 

Dalyvio atstovas, naudojantis paskyrą, turės virtualų susitikimų kambarį, kuriame galima organizuoti 
ir kalendoriuje planuoti individualius susitikimus su lankytojais); 

• 15 kvietimų. 

Premium paketas – 550 EUR + 21% PVM 

Į kainą įskaičiuota: 

• Parodos STUDIJOS aplinka virtualioje EventsWallet platformoje; 
• Mokymai ir gairės, kaip naudotis numatyta platforma ir sėkmingai pasiruošti parodai;  
• Techninės pagalbos paslaugos parodos metu; 
• Daugiafunkcinis virtualus dalyvio stendas: 

o Tiesioginė transliacija iš dalyvio stendo, 
o Galimybė susikelti į stendą nuotraukas, video medžiagą, dokumentus ir kt., 
o Galimybė publikuoti produktus, 
o Galimybė diskutuoti stende su lankytojais, galima rašyti komentarus, privačias žinutes, užduoti 

klausimus, susiplanuoti privatų susitikimą, 
o Galimybė užmegzti verslo kontaktus; 

• Dalyvio logotipas - kortelė bendrame plane/žemėlapyje (kortelės dydis 550x365, didesnis 
matomumas); 

• Neribotas paskyrų skaičius Dalyvio atstovams, kurie reprezentuos įmonę/organizaciją (kiekvienas 
Dalyvio atstovas, naudojantis paskyrą, turės virtualų susitikimų kambarį, kuriame galima organizuoti 
ir kalendoriuje planuoti individualius susitikimus su lankytojais); 

• 30 kvietimų; 
• EventsWallet platformoje, skiltyje „Naujienos“, publikuojamas 1 pranešimas apie dalyvį. Tekstas 

suderinamas su kiekvienu dalyviu. 

Kiekvienas Dalyvis, sumokėjęs Dalyvio registracijos mokestį, gauna elektroninius pakvietimus, 
suteikiančius galimybę jų svečiams apsilankyti virtualioje parodoje. Suteikti kvietimai yra skirti tik jų 
gavėjams. Parduoti ar kitaip atlygintinai platinti kvietimus tretiesiems asmenims draudžiama. Parodos 
lankymui galioja tik organizatoriaus atsiųsti kvietimai.  



Dalyvio mokestis už pasirinktą paslaugų paketą mokamas pateikus Dalyvavimo virtualioje 
parodoje paraišką.  

 3. Papildomos paslaugos 

Jei Dalyvis išreiškia norą įsigyti daugiau to paties ar kito pobūdžio paslaugų, organizatorius gali teikti 
šias paslaugas už papildomą mokestį:  

• Iki 1 val. trukmės pranešimas tiesioginės transliacijos (I, II, III) kanalo renginio tinklelyje – 45 EUR 
+ 21% PVM (filmuojant ir transliuojant pranešimą iš savo aplinkos, naudojant savo įrangą). 

• Iki 1 val. trukmės pranešimas tiesioginės transliacijos (IV, V, VI) kanalo renginio tinklelyje – 30 EUR 
+ 21% PVM (filmuojant ir transliuojant pranešimą iš savo aplinkos, naudojant savo įrangą). 

• Iki 1 val. trukmės pranešimas tiesioginės transliacijos (I, II, III) kanalo renginio tinklelyje – 175 Eur 
+ 21% PVM (pasirenkant pranešimą filmuoti ir transliuoti iš Litexpo studijos). Suteikiamos paslaugos: 

o Įrengta patogi, saugi aplinka Litexpo erdvėse, į kurias pranešėjai atvyksta filmuotis, 
o Profesionali filmavimo įranga ir komanda, 
o Galimybė atvykti į bandomąjį renginio transliavimo testavimą, 
o Jūsų pranešimo įrašas. 

• Iki 1 val. trukmės pranešimas tiesioginės transliacijos (IV, V, VI) kanalo renginio tinklelyje – 160 Eur 
+ 21% PVM (pasirenkant pranešimą filmuoti ir transliuoti iš Litexpo studijos). Suteikiamos paslaugos: 

o Įrengta patogi, saugi aplinka Litexpo erdvėse, į kurias pranešėjai atvyksta filmuotis, 
o Profesionali filmavimo įranga ir komanda, 
o Galimybė atvykti į bandomąjį renginio transliavimo testavimą, 
o Jūsų pranešimo įrašas. 

Kiekvienas virtualios parodos Dalyvis, parodos metu, turi galimybę organizuoti įvairius virtualius 
renginius (spaudos konferencijas, seminarus, produktų pristatymus ir pan.), neapribojant Dalyvio organizuoti 
pageidaujamų renginių skaičiumi. Dalyviai norintys organizuoti virtualius renginius parodos metu, pildo 
Virtualių renginių organizavimo paraišką, kurią atsiunčia parodos organizatorius.  

Renginių laiką ir dalyvavimą būtina suderinti su parodos organizatoriumi ne vėliau kaip likus 
dviems savaitėms iki parodos. Neužpildžius Virtualių renginių organizavimo paraiškos iki numatytos 
datos, organizatorius pasilieka teisę neįtraukti Dalyvio į renginių programą.  

Dėl paslaugų paketų ar papildomų paslaugų užsakymo kreiptis į pardavimų vadybininkę 
Sandrą Kairytę (tel.: +370 630 09428; el. p.: s.kairyte@litexpo.lt ) 

 
Renginių organizavimo ir paraiškų teikimo klausimais kreiptis į projekto vadovo padėjėją 

Redvitą Pumputytę ( tel.: +370 640 67514; el. p.: r.pumputyte@litexpo.lt ) 

 

4. Paslaugų apmokėjimo sąlygos 

Dalyvis už paslaugas moka gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitas iki sąskaitose nurodyto termino. 
Neapmokėjęs sąskaitų nurodytu laiku, Dalyvis į parodą neregistruojamas. PVM sąskaitos – faktūros Dalyviui 
išsiunčiamos elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo parodos pabaigos.  
 

5. Virtualios parodos platformos galimybės ir tikslingo panaudojimo rekomendacijos 

Kiekvienas STUDIJOS 2021 parodoje registruotas Dalyvis, yra prijungiamas prie virtualios parodos 
aplinkos EventsWallet platformoje. Čia, Dalyviai, atitinkamai nuo pasirinkto paslaugų paketo, gali naudotis 
teikiamomis platformos paslaugomis ir gali išnaudoti šias virtualios parodos aplinkos galimybes:  

• Pristatyti ir reprezentuoti įmonę/organizaciją; 



• Dalyvauti tiesiogiai transliuojamoje konferencijoje, skaityti norimo pobūdžio pranešimus ar juos 
stebėti; 

• Reklamuoti įmonės/organizacijos prekinį ženklą, paslaugas ar produktus; 
• Bendrauti su potencialiais verslo partneriais; 
• Dalintis industrijos tendencijomis ir naujienomis iš bet kurios pasaulio vietos; 
• Pasiekti tikslinį lankytoją. 

Instrukcija, kaip prisijungti prie EventsWallet platformos: 

1. Atlikus registraciją ir mokėjimą už dalyvavimui parodoje įsigytas paslaugas, organizatorius Dalyviui 
suteikia unikalų autentifikacijos kodą. Kodas naudojamas jį susieti su virtualios parodos STUDIJOS 
aplinka. Prisijungimo eiga:  

a. Apsilankyti adresu: https://eventswallet.com/lt/events/18/ ; 
b. Nurodytu adresu patekus į parodos puslapį, spausti mygtuką „Prisijungti“; 
c. Paspaudus mygtuką „prisijungti“, automatiškai iššoka naujo vartotojo registracijos langas, 

kuriame prašoma pateikti duomenis (el. pašto adresą, bei susikurti slaptažodį); 
d. Prisijungus, automatiškai pageidaujama įvesti unikalų autentifikacijos kodą (suteiktą parodos 

organizatoriaus); 
e. Užpildyti trumpą Dalyvio anketą (Vardas, Pavardė, Įmonės pavadinimas, Pareigos ir kt.) ir 

„Pereiti prie renginio“. 

Atlikę šiuos veiksmus pateksite į parodos Dalyvio aplinką. 

Rekomendacijos, kaip tinkamai pasiruošti Dalyvio ir reprezentuojančių asmenų paskyras?  

1. Paspaudus ant kairėje pusėje esančio skydelio skilties „Fojė“, aktyvuosis dešinysis funkcijų skydelis, 
kuris Jums leis koreguoti savo arba reprezentuojamos įmonės profilius. Tai galite padaryti prie norimo 
profilio paspaudę mygtuką „redaguoti“.  

2. Įmonės/organizacijos profilį būtina užpildyti lietuvių ir anglų kalbomis; 
3. Užpildyti kuo daugiau paskyros profilių skilčių (nuotraukos, nuorodos, produktai, aprašymas ir kt.); 
4. Informacija, kurią pateiksite Dalyvio paskyroje ir individualiuose profiliuose, bus atvaizduojama 

keliose skiltyse ir naudojama: 
a. Dalyvį reprezentuojančius asmenis įtraukti į parodos konferencijos programą; 
b. Dalyvio užrašus viešinti skiltyje: „Fojė“ > „Naujienos“ (užrašus galima sukurti skiltyje 

„Užrašai“ > „Kurti naują“ pasirenkant, užrašas bus viešas ar privatus); 
c.  Dalyvio stendą pristatyti parodos bendrame plane/žemėlapyje (stendo dydis priklauso nuo 

plano, o vieta, nuo priskirtos virtualios erdvės), taip pat, skiltyje „Fojė“ > „Dalyvių tiesioginės 
transliacijos, video ir nuotraukos“; 

5. Susitvarkyti asmeninį virtualių susitikimų kambarį skiltyje „Kalendorius“ (numatyti susitikimams 
laisvus laikus, planuoti susitikimų dienotvarkę pagal gaunamus pasiūlymus). 

Tikslias instrukcijas, kaip tinkamai išnaudoti platformos paslaugas ir efektyviai pritaikyti jos 
galimybes turimai Dalyvio paskyrai rasite dokumente - EventsWallet platformos naudojimo gairės. Jas 
atsiunčia parodos organizatorius pilnai patvirtinus registraciją ir atlikus apmokėjimą. 

Parodos darbo laikas ir vieta: 

Virtualios parodos vieta Virtuali platforma EventsWallet 

Parodos darbo laikas Kovo 25 - 26 d. nuo 10 val. iki 18 val.   
 
*Organizatoriai pasilieka teisę keisti parodos darbo laikus ir dalyvių registracijos sąlygas. 



 
 

Kontaktai: 

  Projekto vadovė Paulina Pretkelytė 
 
Mob. tel. +370 615 61089 
 
El. paštas: p.pretkelyte@litexpo.lt 

 

           Pardavimų vadybininkė Sandra Kairytė 
 
Mob. tel.  +370 630 09428 
 
El. paštas: s.kairyte@litexpo.lt  

 

  Projekto vadovo asistentė Redvita Pumputytė 
 
Mob. tel.  +370 640 67514  
 
El. paštas: r.pumputyte@litexpo.lt  
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